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 Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри 

(циклової комісії – для коледжів), науково-методичної комісії факультету/інституту (раді навчального закладу - 
коледжу), підписується завідувачем кафедри (головою циклової комісії), головою науково-методичної комісії 
факультету/інституту (головою ради) і затверджується заступником декана/директора інституту з навчальної 
роботи (заступником директора коледжу). 
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INTRODUCTION 

1. Academic discipline purpose – to teach students about the peculiarities of physics, physico-

chemical, and mechanical characteristics of nanostructured composite materials; the basic 

approaches to their manufacturing and testing; the general fields of their applications. 

2. Preliminary requirements for the discipline selection: 

Successful learning of the following courses: “Molecular Physics”, “Electrics and Magnetism”, 

“Solid State Physics”, “Nanostructured Ceramic Materials”. 

3. Abstract: 

The course “Physics of nanocomposite materials” improves the knowledge in the field of Condensed 

State Physics with the focus on the approaches of creation and investigation of compound materials 

with the essential content of nanostructured objects and the influence of such objects on the material 

properties. The discipline purpose is to teach students about the peculiarities of physics, physico-

chemical, and mechanical characteristics of nanostructured hetero-phase materials based on metals, 

ceramics and polymers; the basic approaches to their manufacturing and testing; the general fields of 

their applications. Fundamental laws and concepts of the discipline have a broad application in 

science, particularly in Condensed State Physics and Chemistry. The course studying is essential for 

free scientific literature surfing and reaching the Master of Science level. 

 

Teaching methods: lectures, independent work. Assessment methods: mid-semester tests, final test.  

The overall score bases on mid-term evaluations (60%) and the final test (40%). 

 

4. Teaching purposes – mastering of manufacturing approaches as well as the methods 

experimental and theoretical investigations of structure and properties of nanocomposite materials, 

the understanding of the physical mechanism of positive and negative influence of nanostructured 

constituents on physico-mechanical characteristics of such materials. 

According to Ukrainian High Education Standard demands, the second (Master’s) level of the 

Higher education, area of knowledge 10 "Natural Sciences", specialty 104 “Physics and Astronomy” 

provides the achievement of the following competences: 

Integral: 

The capability to solve complex innovative and research problems in the field of physics and 

astronomy. 

General: 

ЗK01. Capability of the knowledge application. 

ЗK02. Understanding of substantive base and professional activity of the field. 

ЗK03. Capability to find, process and analyze scientific information from different sources. 

ЗK04. Capability of modern knowledge independent learning.  

ЗK05. Capability to use the modern communication and information technologies. 

ЗК06. Capability to identify and solve problems. 

ЗK07. Capability to perform high grade research. 

 

Professional: 

СK05. The capability to comprehend and integrate the obtained knowledge in physics and 

astronomy, as well as the capability to obtain the new knowledge in physics, astronomy and 

interdisciplinary sciences, required for complex problem solution.  

СК11. The capability to apply  methods for obtaining nanosized nanocomposite materials. 
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5. Discipline outcomes:  

The discipline learning outcome 
(1. To know; 2. To be able to; 3. Communication; 4. 

Autonomy and responsibility) 
Teaching methods 

Assessment 

methods 

Percentage 

of the total 

rating 

Code The learning outcome    

1.1 To know the basic characteristics of 

nanocomposite materials, their connections to 

the composite structure and nanoparticles 

content 

Lectures, independent 

work 

 

Interrogation 

during lectures, 

modular test 

30 

2.1 To be able to choose the type of material 

according to its application, propose its 

composition, structure, and possible ways of 

manufacturing 

Lectures, independent 

work 

 

Interrogation 

during lectures, 

modular test 

30 

 

6. The relation of the discipline outcomes with the program outcomes  

                                                                      Discipline outcomes  

Program outcomes 
1.1 2.1 

РН02. To carry out experimental and theoretical investigations in physics 

and astronomy, analyze collected results in the context of the existing 

theories, make reasonable conclusions (including error estimations) and 

proposals for further investigations. 

+  

РН04. Choose and use appropriate methods of physics experimental data 

processing and credibility analysis 
 + 

РН07. To value the novelty and credibility of the scientific results in 

chosen field of physics, proclaimed in the oral or written form. 
 + 

РН09. To analyze and generalize the scientific results in the chosen field of 

physics, track new achievements from communications with colleagues. 
+  

РН10. To find information and data required for complex physics problem 

solution by means of scientific journals, databases, etc.; to value and 

analyze the obtained information. 
+  

РН11. To use theories, principals, and methods of physics to solve complex 

interdisciplinary and applied problems. 
 + 

РН25. To know manufacturing methods and structure features of 

nanosystems; to be able to determine the composition-property relations.  
+  

РН27. To be able to identify the calculation method required to solve the 

specific scientific problem in physics of nanosystems. 
 + 

7. The assessment schedule: 

7.1 Forms of student assessment:  

- semester assessment:  

1.  Module test 1  - 25 points/ 15 points 

2.  Module test 2  - 25 points/ 15 points 

3. Interrogation during lectures - 10 points/6 points 

              

- Final assessment in the form of test. 
 

The student having the semester score less than 36 points is not allowed for the test. 

7.2 The assessment relevance:  
 

Passed 60-100 

Fail 0-59 
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88..  TThhee  ddiisscciipplliinnee  ssttrruuccttuurree 

№  Lecture title 

Number of hours 

lectures 
Seminar

s 

Laborato

ry work 

Independent 
work 

Module 1. Peculiarities of physico-mechanical characteristics and research methods of nanocomposite 

materials/ Розділ 1. Особливості фізико-механічних характеристик та методів дослідження 

нанокомпозиційних матеріалів 

1 

Topic 1. Lecture 1. Introduction. Peculiarities of mechanical 

characteristics of nanocomposite materials. 

I.w. Lecture studying. 

  Abnormal Hall-Petch relations for nano-sized systems 

Тема 1. Лекція 1. Вступ. Особливості механічних 

характеристик нанокомпозиційних матеріалів. 

с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 

  Обернений ефект Хола-Петча для нанорозмірних систем. 

2   4 

2 

Topic 1. Lecture 2. Physics of impact of the structure on 

metal, polymer and ceramic mechanical characteristics. 

I.w. Lecture studying. 

Connections between hardness, toughness, and strength of 

metals, ceramics, and polymres. 

Тема 1.  Лекція 2. Фізика впливу структури на механічні 

характеристики металів, кераміки та полімерів. 

с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 

Зв’язок між міцністю, тріщиностійкістю та твердістю 

металів, кераміки та полімерів. 

2   4 

3 

Topic 2. Lecture 3. The influence of nano-sized components 

on the composite electrical characteristics.  

I.w. Lecture studying. 

The influence of intergrain boundaries on the material 

electrical conductivity. 

Тема 2. Лекція 3. Вплив нанорозмірної складової на 

електричні характеристики матеріалів. 

с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 

Вплив міжзеренних границь на електроопір матеріалів. 

2   4 

4 

Topic 3. Lecture 4. Nanocomposite thermal stability. 

I.w. Lecture studying. 

Стійкість наноматеріалів при термоударі. 

Тема 3. Лекція 4. Термічна стабільність нанокомпозитів. 

с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 

Стійкість наноматеріалів при термоударі. 

2   4 

5 

Topic 3. Lecture 5. Nanograins influence on the material 

heat resistance. 

I.w. Lecture studying. 

  Peculiarities of ceramic refractories. 

Тема 3. Лекція 5. Вплив нанозерен на жаростійкість 

матеріалу. 

с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 

  Особливості жаростійкості керамічних нанокомпозитів. 

2   4 

6 

Topic 4. Lecture 6. Methods of nanocomposite system 

research. Nanoindentation. 

I.w. Lecture studying. 

Підготовка до модульної контрольної роботи. 

Тема 4. Лекція 6.  Методи дослідження 

нанокомпозиційних систем. Наноіндентування. 

с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 

Підготовка до модульної контрольної роботи. 

2   6 

7 

Topic 4. Lecture 7.  Basic approaches to nanocomposite 

manufacturing. Modular test 1 

I.w. Lecture studying. 

Тема 4. Лекція 7.  Основні методи синтезу 

нанокомпозитів. Модульна контрольна робота 1 

2   2 
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с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 

Module 2. Chosen classes of functional nanocomposites/ Розділ 2. Деякі класи функціональних 

нанокомпозитів 

8 

Topic 5. Lecture 8. General classes of thermoelectric 

materials. 

I.w. Lecture studying. 

Necessary conditions of thermoelectric efficiency. 

Тема 5. Лекція 8. Основні класи термоелектричних 

матеріалів. 

с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 

Необхідні умови енергоефективності термоелектриків. 

2   4 

9 

Topic 5. Lecture 9.  Nanocomposite formation as an approach 

to thermoelectric efficiency improvement.  

I.w. Lecture studying. 

Ceramic thermoelectrics. 

Тема 5. Лекція 9.  Створення нанокомпозиту як метод 

підвищення показника якості термоелектричного 

матеріалу. 

с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 

Керамічні термоелектрики. 

2   4 

10 

Topic 6. Lecture 10.  Radiation stability of nanomaterials.  

I.w. Lecture studying. 

Elements with the low neutron capture section.  

Тема 6. Лекція 10.  Особливості радіаційної стійкості 
нанопоруватих матеріалів.  

с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 

Елементи з низьким перерізом захвату нейтронів. 

2   4 

11 

Topic 6. Lecture 11. Reaction sintering of materials with 
nanovoids. 

I.w. Lecture studying. 

Nanoporous boron carbide toughness degradation.  

Тема 6. Лекція 11. Реакційний синтез матеріалів із 
нанопорожнинами. 

с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 

Розрахунок деградації тріщиностійкості нанопоруватого 

карбіду бору 

2   4 

12 

  Topic 7. Lecture 12.  МАХ-phases as functional 

nanocomposites. 

 I.w. Lecture studying. 

  MAX-phases radiation stability. 

 Тема 7. Лекція 12.  МАХ-фази як окремий клас 

нанокомпозиційних матеріалів функціонального 

призначення. 

  с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  

  Фізика підвищеної стійкості МАХ-фаз до іонізуючого 

опромінення. 

2   4 

13 

Topic 8. Lecture 13. Physics of MAX-phase structure 

formation. 

I.w. Lecture studying. 

Max-phase synthesis and sintering methods 

Тема 8. Лекція 13. Фізичні особливості формування 

наношаруватої структури МАХ-фаз. 

с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 

Методи синтезу МАХ-фаз. Підготовка до модульної 

контрольної роботи 

2   4 

14 

Topic 9. Lecture 14. High entropy and multiphase 

nanocomposites. Modular test 2 

I.w. Lecture studying. 

Тема 9 Лекція 14. Високоентропійні та мультифазні 

нанокомпозити. Модульна контрольна робота 2 

4   8 
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с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 

 Total 30   60 

 

Total 90 h.: 

Lectures – 30 h. 

Seminars –  0 h. 

Laboratories – 0 h. 

Independent work –  60 h. 
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9. Recommended literature: 

Basic:  
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https://www.intechopen.com/books/nanotechnology-and-the-environment/nanocomposite-materials

